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Terugblik op de stichting

Pauline Schakenbos

DOELSTELLING

De Vlinderstichting is een nieuwe, landelijke

natuurbeschermingsorganisatie. Haar doel is

behoud en herstel van de vlinderfauna, met

name de Nederlandse dagvlinderfauna. Dit

doel willen we bereiken doorzowel onder-

zoek te doen als educatie en voorlichting te

geven, met steun van donateurs.

LANDELIJK DAGVLINDER PROJECT

Het vlinderonderzoek is zo’n tien jaar gele-

den begonnen bij de vakgroep Natuurbeheer

van de Landbouwuniversiteit.In 1981 is het

Landelijk Dagvlinder Project (kortweg LDP)

van start gegaan. Met de hulp van ruim zes-

honderdamateur-veldmedewerkers is een in-

ventarisatie gemaakt van de dagvlinderstand

in Nederland.

Vanuithet LDP is in 1983 de Stichting Vlin-

deronderzoek opgericht. De uitkomsten van

het LDP-onderzoek zullen worden gepubli-

ceerd in boekvorm, met als titelAtlas van de

Nederlandse dagvlinders. Elders in ditnum-

mer kunt u meer lezen over deatlas en hoe u

dezekunt bestellen.

Omdat de stichtingsactiviteiten werden uitge-

breid met voorlichting en educatie werd de

naam in 1986 kortweg Vlinderstichting.

Het afgelopen jaar is het donateurbestand van de Vlinderstichting

enorm gegroeid. Voor de vele nieuwe donateurs volgt hier een korte

impressie van wat de Vlinderstichting is en doet.

Dit zijn de medewerkers van de

Vlinderstichting:

1. Peter Verbeek - adviezen

2. Jan van der Made - voorzitter

3. Adrie Otte - eindredacteur

4. Els Hekstra - coördinatrice

Vlinderjaar

5. Kars Veling - educatie en

voorlichting
6. Pauline Schakenbos - coördina-

trice regionaal project

7. Annemarie van Lierop - tekenares

8. Philip Dirkzwager - tekenaar

9. Hans Schutter - vlinderkweker

10. Irma V/ynhoff - onderzoek

11. Marjanne Fontijne - admini-

stratie

12. Will Bemelmans - vlinderkweker

13. Bertien Lonan - tuin

14. Chris van Swaay - onderzoek

15. Geert Wiegertjes - administratie

16. Inge van Halder - educatie

afwezig: Marnix Tax, coördinator

Landelijk Dagvlinder Project
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VOORLICHTING EN EDUCATIE

Begon het met onderzoek, nu wordt er ook

veel aandacht geschonken aan het geven van

voorlichting en adviezen en aan het samen-

stellen van informatie-en lesmateriaal. Met

de resultaten van het onderzoek moet immers

in de praktijk iets worden gedaan. En iede-

reen die geïnteresseerd is, moet bij de Vlin-

derstichting terecht kunnen. Steeds meer vra-

gen om informatiekwamen op de stichting af

en een groeiend aantal vrijwilligers zorgde

dat deze vragenbeantwoord konden en kun-

nen worden.

Op een klein kamertje aan de Gen. Foulkes-

weg in Wageningen werden de eerste num-

mers van Vlinders vervaardigd. Sinds 1 janua-

ri 1988 heeft de Vlinderstichting haarkantoor

op de zolderverdieping van het Bijenhuis aan

de Grintweg. Het aantal medewerkers is ge-

groeid van twee naar een kleine twintig. Het

merendeel is vrijwilliger, vier medewerkers

werken betaald aan gesubsidieerde, kortlopen-

de projecten.

Het aantal donateurs/abonneesheeft zich elk

jaar meerdan verdubbelden is momenteel

800. We hopen dat dit ook dit jaar het geval

zal zijn!


